WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

1

2

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Zmiana sposobu
użytkowania
Roman Zieliński
Dz.nr 476 obr. 7
lokalu mieszkalnego nr 1 na lokal Wyłączenie jawności danych *
6730.11.191.
usługowy – biuro na parterze
1.2015
budynku
mieszkalnego
04.01.2016
wielorodzinnego
przy ul.
Bydgoskiej 94
Michał Bierbaasz-Juchnowicz Dz.nr 264/1 obr. 37
Wyłączenie jawności danych *
Nadbudowa części budynku
6730.11.234. mieszkalnego jednorodzinnego
2.2015
wraz ze zmiana konstrukcji dachu
04.01.2016
oraz zadaszenia tarasu nad
garażem przy ul. Wspólnej 10

3

Karol Skoroch
Dz.nr 773 obr. 29
Wyłączenie jawności danych *
Rozbudowa
budynku
6730.11.224.
mieszkalnego
jednorodzinnego
3.2015
wraz z nadbudową garażu przy
04.01.2016
ul. Zagonowej 46

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
wysokość budynku w kalenicy
nie wyżej niż istniejąca; II
kondygnacje nadziemne; dach
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 40 °,
dopuszcza się dach płaski;
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
wysokość maksymalnie do
wysokości górnej krawędzi
elewacji frontowej istniejącego
budynku; dach płaski lub
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 40 °

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

4

5

6

7

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Anna Gałka
Dz.nr 13/2,14/6 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa
i
nadbudowa
Wiesław Gałka
55
wg załącznika graficznego nr 1;
budynku mieszkalnego wraz ze
Wyłączenie jawności danych *
wysokość górnej krawędzi
zmiana sposobu użytkowania na
6730.11.21.
elewacji frontowej funkcję mieszkaniową z lokalem
4.2014
maksymalnie 6,5 m; dach
usługowym oraz rozbiórce części
05.01.2016
spadowy o kącie nachylenia
budynku
o szerokości
3 m
połaci dachowej do 15 °; kalenica
przylegającej do dz.nr 10 obr. 55
równoległa do osi ul.
przy ul. Sobieskiego 19
Sobieskiego ;
F.H.U. Wilmat
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
L. Matecki A. Wiśniewski 115/30,129/30,115/44. wg załącznika graficznego;
6730.11.241. Dobudowa hali magazynowej do
115/46,129/57,129/55 wysokość górnej krawędzi
sp j
5.2015
istniejącej hali przy ul. M.
elewacji frontowej maksymalnie
Ul. M. Skłodowskiej -Curie obr. 45
05.01.2016
Skłodowskiej-Curie 73 d
11 m; dach o kącie nachylenia
73d Toruń
połaci dachowej do 15°
Budowa
trzech
budynków
Ewa Lubiszewska
Dz.nr 375,376 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
garażowych
i
budynku Wyłączenie jawności danych * 55
wg załącznika graficznego;
6730.11.159. usługowego
(usługi
wysokość górnej krawędzi
6.2015
poligraficzne)
w
zabudowie
elewacji frontowej maksymalnie
07.01.2016
szeregowej – legalizacja samowoli
3 m; dach płaski o kącie
budowlanej przy ul. Antczaka 33
nachylenia połaci dachowej do
a
12 °
Jakub Guziewski
Część dz. nr 722, obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 71
wg załącznika graficznego; dach
Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.209.
płaski o kącie nachylenia połaci
jednorodzinnego
wraz
z
7.2015
dachowej do 20 °
infrastrukturą towarzyszącą przy
14.01.2016
ul. Czachowskiego 10

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

8

10

2

6730.11.210.
8.2015
14.01.2016
6730.11.211.
10.2015
14.01.2016

11
6730.11.178.
11.2015
14.01.2016
12
6730.11.245.
12.2015
18.01.2016

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Jakub Guziewski
Dz. nr 722, obr. 71
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
wraz
z Wyłączenie jawności danych *
infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Czachowskiego 10
Budowa budynku mieszkalnego
Jakub Guziewski
Część dz. nr 722, obr.
jednorodzinnego wraz z
Wyłączenie jawności danych * 71
infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Czachowskiego 10
Zmiana sposobu użytkowania
Mirosław Kaleta
Część dz. nr 102, obr.
lokalu
usługowego
(bank), Wyłączenie jawności danych * 14
znajdującego się na parterze
budynku mieszkalno- usługowego
na lokal gastronomiczny przy
Rynku Staromiejskim 5
Ewa Szulist
Dz.nr 69 obr. 78
Zmiana konstrukcji
dachu
Wyłączenie jawności danych *
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy
ul.
Włocławskiej 275

13

Barbara Gajtkowska
Dz.nr 185 obr. 46
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.173. Nadbudowa
budynku
13.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
18.01.2016
przy ul. Czekoladowej 4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 20 °
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 20 °
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej budynku
maksymalnie 7,5 m; dach
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 40°
Maksymalnie II kondygnacje
nadziemne; maksymalna
wysokość budynku 8,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
dach skośny dwuspadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych od
30° do 45°

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

3

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Konserwacja Zabytków
Dz.nr 312/1 obr. 12 Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu
użytkowania
6730.11.232.
zmian
parteru
budynku
biurowego „RENOVATIO” sp. z o.o.
14.2015
Ul. Rybaki 2A
(administracyjnego)
na
cele
19.01.2016
Toruń
mieszkalne przy ul. Rybaki 2A
15
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 31/42 obr. 51 Maksymalna liczba miejsc
„Rubinkowo”
postojowych 60 w tym należy
Budowa parkingu dla
obowiązkowo przewidzieć min.
Ul. Dziewulskiego 12
6730.11.244.
samochodów osobowych oraz
5% miejsc postojowych dla
Toruń
15.2015
chodnika przy ul. Buszczyńskich
pojazdów zaopatrzonych w kartę
21.01.2016
1-13, Rakowicza 6
parkingową – osób z ograniczona
możliwością samodzielnego
poruszania się
16 6730.11.236. Zmiana sposobu użytkowania
Adam Olewnik
Dz.nr 93 obr. 15
Parametry budynku pozostają bez
zmian
16.2015
budynku
biurowego
na Wyłączenie jawności danych *
22.01.2016
mieszkalny przy ul. Podmurnej 58
17
Dawna Szwalnia
Dz.nr 284/2 obr. 37 Maksymalna nieprzekraczalna
Sp. z o.o.
linia zabudowy wg opisu w
Budowa zespołu
budynków
6730.11.75.
warunkach; maksymalnie 14.6 m
Ul. Płaska 23 b
mieszkalnych
wielorodzinnych
17.2015
w tym nie więcej niż IV
Toruń
wraz z infrastruktura towarzyszącą
22.01.2016
kondygnacje nadziemne; dach
przy ul. Żwirki i Wigury 55
plaski o kacie nachylenia do 12°

14

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Zmiana sposobu
użytkowania
Tomasz Fałkowski
Dz.nr 144 obr. 17
6730.11.85. lokalu
handlowego
na lokal Wyłączenie jawności danych *
18.2015
gastronomiczny
w budynku
27.01.2016
mieszkalno-usługowym przy ul.
Św. Katarzyny 6
19
Ewa Kwiatkowska
Dz.nr 684/1 obr. 31
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.252. Budowa budynku mieszkalnego
19.2015
jednorodzinnego przy ul Kruczej
28.01.2016
17a

18

20

Marcin Lisowski
Dz.nr 518 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.238. Rozbudowa
budynku
20.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
28.01.2016
przy ul. Czystej 18

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej budynków
maksymalnie 6 m; dach spadowy
o kącie nachylenia połaci
dachowej od 25° do 45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej rozbudowy
maksymalnie do wysokości
budynku rozbudowywanego;
dach plaski lub spadowy o kącie
nachylania połaci dachowej do
20°

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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